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Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 

Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Środzie Wielkopolskiej w trakcie epidemii COVID-19 

§1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej w trakcie epidemii COVID-19, dla uczestników zajęć oraz 

pracowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich 

osób przebywających w budynkach Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 20 

Października 30 w Środzie Wlkp., na sali tanecznej i w modelarni w budynku przy ul. Dworcowa 3, oraz w 

Kinie „Baszta” ul. Dąbrowskiego 19 w Środzie Wlkp. oraz zasady uczestnictwa w zajęciach i innych 

działaniach Ośrodka Kultury. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne osoby i 

instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiektach Ośrodka Kultury. 

§2 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla uczestników zajęć, 

wydarzeń kulturalnych i pracowników oraz dezynfekcji pomieszczeń Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w budynkach:  

 przy ul. 20 Października 30 w Środzie Wlkp.,  

 należącym do PKP przy ul. Dworcowa 3, na sali tanecznej i w modelarni,  

 oraz w Kinie „Baszta” ul. Dąbrowskiego 19 w Środzie Wlkp.  

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia u uczestnika i pracownika zakażenia koronawirusem.   

§3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników 

oraz dezynfekcja pomieszczeń 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w budynkach Ośrodka Kultury, w 

następujących miejscach:  

 przy ul. 20 Października 30 w Środzie Wlkp., przy głównym wejściu do budynku oraz we 

wszystkich pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia. 

 w sali tanecznej i w modelarni - ul. Dworcowa 3, przy głównym wejściu do części Ośrodka Kultury 
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 oraz w Kinie „Baszta” ul. Dąbrowskiego 19 w Środzie Wlkp. przy głównym wejściu do budynku 

(szczegółowe wytyczne dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19, zostały 

zapisane w oddzielnej procedurze, wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Ośrodka kultury im. 

Marszałka J. Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej nr 10/2020 z dnia 3 czerwca 2020) 

2. Ustala się limit uczestników zajęć: 

 w sali tanecznej Ośrodka Kultury ul. Dworcowa – 14 uczestników i 1 instruktor  

 w pracowni plastycznej ul. 20 Października 30 –  6 uczestników i 1 instruktor. 

 w sali nr 1 „Kawiarenka” ul. 20 Października 30  - do 12 uczestników i 1 instruktor 

 w Kinie „Baszta” ul. Dąbrowskiego 19 w Środzie Wlkp. 68 zajętych miejsc - (szczegółowe wytyczne 

dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19, zostały zapisane w oddzielnej procedurze, 

wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Ośrodka kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego w Środzie 

Wielkopolskiej nr 10/2020 z dnia 3 czerwca 2020) 

 na Sali widowiskowej Ośrodku Kultury podczas wydarzeń takich jak koncerty, przedstawienia itd. 

Zajętych maksymalnie 50% miejsc. 

3. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do 

innych osób, a w przypadku zajęć instrumentalnych 3-metrowego. Z uwagi na charakter grupowych zajęć 

tanecznych i brak możliwości zachowania należytego dystansu pomiędzy uczestnikami, podczas zagrożenia 

epidemicznego zajęcia te są wstrzymane.  

4. Podczas organizacji imprez na Sali widowiskowej, takich jak koncerty, przedstawienia, prelekcje, odczyty 

itp., udostępniana widzom będzie nie więcej niż połowa miejsc, z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

5. Uczestnicy ww. wydarzeń, są zobowiązani do noszenia maseczek przez cały czas przebywania na terenie 

Ośrodka Kultury, oraz dezynfekcji rąk, a także wchodzenia do OK i na salę widowiskową zachowując 

bezpieczne odstępy.  

6. Bilety o ile to możliwe, będą sprzedawane droga internetową, lub płatności będą pobierane bezgotówkowo. 

7. Dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje. 

8. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła. 

9. Korzystanie z szatni podczas zajęć i wydarzeń kylturalnych, jest w okresie pandemii wstrzymane. 

10. W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się organizację zajęć według schematu w budynku 

przy ul. 20 Października 30 w Środzie Wlkp. Wszystkie pomieszczenia po zajęciach (w przerwach min. 

półgodzinnych) będą poddane wietrzeniu i dezynfekcji, a opuszczanie sal odbywać się będzie z 

zachowaniem należytej, przynajmniej dwumetrowej odległości uczestników od siebie.  

11. Zajęcia odbywają się w określonym czasie. Ewentualne spóźnienie może spowodować niedopuszczenie do 

zajęć. W czasie zajęć nie ma możliwości przebywania osób poza uczestnikami zajęć i pracownikami 

Ośrodka Kultury na terenie obiektów. 
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12. Od osób uczestniczących w zajęciach wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk – zgodnie z wytycznymi 

GIS umieszczonymi w sanitariatach, lub noszenie rękawiczek jednorazowych. Noszenie rękawiczek jest 

obowiązkowe dla prowadzących i uczestników, podczas zajęć w modelarni. 

13. W przypadku stosowania przyborów i narzędzi podczas zajęć plastycznych i modelarskich, przybory te będą 

po każdych zajęciach dezynfekowane. Każdy uczestnik winien posiadać jeśli jest taka możliwość, własny 

zestaw narzędzi. 

14. Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb porządkowych (straż miejska, policja). 

Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć. 

15. Procedura będzie obowiązywać od momentu wznowienia zajęć, w sytuacji gdy stan zagrożenia 

epidemicznego będzie się utrzymywał. 

§4 

Zasady przebywania w obiektach  Ośrodka Kultury 

1. Zajęcia organizowane w budynkach Ośrodka Kultury nie przewidują możliwości przebywania osób trzecich 

w salach zajęciowych. W czasie zajęć przybywają w nich wyłącznie uczestnicy zajęć odbywający zajęcia wg 

harmonogramu i pracownicy Ośrodka Kultury.  

2. Każdorazowe korzystanie z obiektów wymaga zgodności z ustalonym grafikiem zajęć i zgody Dyrektora 

Ośrodka Kultury. 

3. Obecność w czasie każdych zajęć jest odnotowana w dzienniku natychmiast po rozpoczęciu zajęć danej 

grupy. 

4. Uczestnicy bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników Ośrodka Kultury. 

Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia może doprowadzić do wykreślenia 

uczestnika z zajęć.  

5. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i życia innych 

osób. 

6. Każda forma zajęć odbywająca się w Ośrodku Kultury w czasie epidemii musi być zgłoszona pisemnie do 

akceptacji przez dyrektora Ośrodka Kultury. 

§ 5 

Procedury ochronne dla pracowników Ośrodka Kultury: 

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. 

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfeko-

wać ręce podczas wykonywania obowiązków. 

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry). 

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, 

i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
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5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu 

pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i 

myszka, włączniki świateł, biurka, itp. 

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. 

klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 

§6 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć, zakażenia koronawirusem: 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w 

oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren Ośrodka Kultury. Zostaje poinstruowana o jak 

najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez 

udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Ośrodka Kultury, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym 

poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w 

części/częściach obiektu w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

4. Powyższe zalecenia dotyczą analogicznie widzów Kina Baszta 

§7 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem: 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w 

oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy. 

2. Zgłasza incydent do bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora Ośrodka Kultury, co umożliwi ustalenie 

obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z 

procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zostaje 

poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z 

lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

3. Ustalone zostają listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w 

obiekcie, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 
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Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

4. Powyższe zalecenia dotyczą analogicznie pracowników Kina Baszta. 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnik zajęć lub widz niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Ośrodka Kultury w Środzie 

Wlkp. lub Kina „Baszta” w trakcie epidemii wirusem COVID-19, może być czasowo lub na stałe 

pozbawiony prawa do korzystania z zajęć OK lub wstępu do kina „Baszta”.  

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia dyrektora Ośrodka Kultury w Środzie 

Wlkp. 

3. Zaleca się śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.oksroda.pl oraz 

https://www.facebook.com/oksroda 

Dyrektor Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Środzie Wielkopolskiej Ewa Kusik, 25 września 2020. 


